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يعين اإلمث واملشقة وذكرنا اختالف العلماء يف هذا الصنف يعين األعمى واألعرج واملريض وأم ذكروا  
  فيها ثالثة آراء وهي حممد الرباك 

  :أا يف اجلهاد  الطالب
  :أا يف اجلهاد  الشيخ

  أا عامة : الطالب
  : أو أا عامة يف كل شيء الشيخ

  :... الطالب
كلتهم والعموم أوىل واملعىن ليس عليهم حرج فيما تكون هذه األمراض أو هذه :أا يف مؤا  الشيخ 

العاهات سببا يف العجز عنه من جهاد وغريه ليس عليهم حرج ويكون يف ذلك متهيد ملا ذكر معه فكما 

ليس عليكم جناح (( أن هؤالء ال حرج عليهم فال حرج عليكم أيضا أن تأكلوا من بيوتكم إىل آخره 
  )) أي جمتمعني على األكل أو أشتاتا متفرقني  ا جميعاأن تأكلو 

بيوتا لكم ال أهل بها فسلموا ) " (( فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم )مث قال اهللا تعاىل :  
على أنفسكم أي قولوا السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين فإن المالئكة ترد عليكم وإن كان 

له إذا دخلتم بيوتا ، بيوتا نكرة يف سياق إذا شرطية يف سياق الشرط " قو  مبها أهل فسلموا عليه

)) إن كان ا أهل وهي  فسلموا على أنفسكم(( فتكون عامة يف بيوت اإلنسان ويف بيوت غريه وقوله 
لغريه يسلم عليهم أي على من فيها ومسي سالما على النفس وهو على الغري ألن املؤمنني نفس واحدة  

( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد :   صلى اهللا عليه وسلمالنيبكما قال 
وإن كانت بيوتا ليس فيها  الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر )

أحد فإن اإلنسان يسلم على نفسه يقول السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني ألن هذا هو السالم 
))  تحية((  أمته أن يسلموا على أنفسهم كما يف الصالة وقوله النيب صلى اهللا عليه وسلمعلمه  الذي

)) أضافها اهللا إليه ألنه هو الذي شرعها يعين هذه  من عند اهللامصدر حيا يعين حتيون حتية وقوله (( 
طلب منه ألنك تقول السالم التحية من عند اهللا أو أا املعىن الذي شرعها أو أنه الغاية ا يعين أا ت

علينا أو السالم عليكم فهي تطلب منه فهو غايتها أو هو مشرعها فإضافتها إىل اهللا ألنه الشارع هلا فهو 
الذي أمر ا من عند اهللا أو ألنه غايتها أي الذي تنتهي إليه هذه التحية ليثيب عليها وجييبها وقوله (( 

)) قال املؤلف مثابا عليها  طيبة(( ر هي اخلري الكثري الثابت وقوله )) أي ذات بركة والربكة كما م مباركة
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وهذا من الطيب أن تكون مثابا عليها ولكن من الطيب أيضا أن تكون موافقة لشريعة اهللا ألن األعمال 
الصاحلة والطيبة معناها املوافقة للشرع بأن تكون خملصا فيها هللا متبعا فيها رسول اهللا صلى اهللا عليه 

أي يفصل لكم معالم دينكم لعلكم تعقلون )) طيبة كذلك يبين اهللا لكم اآليات (( لم وقوله وس
" كذلك يبني مر علينا أن نعرب الكاف امسا مبعىن مثل على أا مفعول مطلق ليبني  لكي تفهموا ذلك

به الرسل  أي مثل ذلك البيان يبني واآليات سبق أن املراد ا الشرعية والكونية فالشرعية ما جاءت

)) لعل هذه للتعليل أي ألجل أن  لعلكم تعقلون(( والكونية خملوقات اهللا اليت نشاهد ونسمع وقوله 
تعقلوا ومعىن العقل هنا الفهم على ما مشى عليه املؤلف ولكن األصح أنه أعم من ذلك أنه فهم وحسن 

قل اإلدراك هو مناط التصرف ألن العقل كما مر علينا نوعان مامها؟ عقل إدراك وعقل تصرف ع
التكليف ومناط التكليف وهو حاصل للمسلم والكافر والرب والفاجر وعقل التصرف هو إحسان 
التصرف أن يكون اإلنسان يتصرف تصرفا مبنيا على عقل هذا خيرج منه الكافر والفاسق ألم مل حيسنوا 

ار مع أم من أذكى الناس التصرف فهم غري عاقلني وهلذا دائما ينفي اهللا تعاىل العقل عن الكف
وأفهمهم لكنهم ليس عندهم عقل التصرف عندهم عقل اإلدراك فقط والذي حيمد عليه اإلنسان هو 

  عقل التصرف أما العقل األول فإنه ال حيمد عليه ألنه ليس من كسبه نعم .
  ؟:.... الطالب
  نون كتصرف هذا: ألنه من العقال ألنه يعقل صاحبه إلحسان التصرف ليس التصرف ا الشيخ

  :... الطالب
:وهو عقل اإلدراك العقل الذي يتميز العاقل عن انون هو عقل اإلدراك واملراد بالعقل هنا ليس  الشيخ 

جمرد الفهم ألننا إذا جعلناه رد الفهم حولناه إىل عقل اإلدراك فقط وعقل اإلدراك ليس مناطا للمدح 
حيسن به اإلنسان التصرف وهذا هو املراد ذه اآلية أي لعلكم  وإمنا املناط للمدح عقل التصرف الذي

  تعقلون تدركون ذلك وحتسنون التصرف مبقتضى هذه اآليات اليت بينها اهللا هلم ما اخذنا الفوائد امس  
أوال بيان رمحة اهللا سبحانه وتعاىل يف نفي احلرج اآلية اظن مااخذنا فوائدها امس طيب يستفاد من هذه 

(( ليس على األعمى حرج وال على األعرج حرج وال على المريض حرج ستحقه لقوله : عمن ال ي
( (  

  ...ثانيا بيان سهولة هذه الشريعة يف نفي احلرج عمن ال يستحق أن يلحقه 
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وإن انتفت انتفى احلكم ألن نفي  ثبتثالثا أن األحكام تدور مع عللها فإذا وجد العلة يف احلكم  
جل ؟ ألجل هذه العلة اليت فيهم فإذا برئ املريض واستقام مشي األعرج ورد اهللا احلرج عن هؤالء ايش أل

  البصر على األعمى انتفى هذا احلكم يف حقهم وثبت يف حقهم ما يثبت يف حق الساملني
وفيه جواز األكل من بيوت هؤالء املذكورين سواء بإذن أو بغري إذن إال إذا علمنا عدم رضاهم فإذا  

  اهم فإنه ال جيوز األكل من بيوم علمنا عدم رض
  وفيه دليل على أن مال ابن اإلنسان مال له كيف ذلك يا خالد ؟ 

  :... الطالب
  أكلتم من كسبكم وإن أوالدكم من كسبكم وهنا ما وجه الداللة من اآلية ؟ : إن أطيب ما الشيخ

  :مل يذكر يعين.... الطالب
  يوت بيوت أوالدكم طيب:األوالد عدم ذكر األوالد فيكون الب الشيخ

وفيه دليل أيضا على حتكيم العادة يف األمور ألنه إمنا أبيح لنا األكل من هذه البيوت ألن العادة  
موالعرف الرضا بذلك ومعروف هذه األقارب والصديق ومالك املفاتيح كلهم مما جرى العرف أ 

  هلذا إمنا أجاز اهللا األكل فقطيساحمون يف األكل ولكنه سبق أن اإلنسان يأكل وال حيمل شيئا و 
)) ولكن األفضل كما مر  جميعا أو أشتاتاويف اآلية دليل على جواز األكل جمتمعني ومتفرقني لقوله ((  

  االجتماع 
فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على وفيه أيضا دليل على مشروعية السالم عند الدخول إىل البيوت لقوله (( 

إال أن اإلنسان يبدأ بشيء قبل السالم وهو  نيب صلى اهللا عليه وسلمالوكان هذا من هدي  )) أنفسكم
  السواك إذا دخل بيته يبدأ أوال بالتسوك مث يسلم على أهله .

  :... الطالب
عند الباب لكن إن كانوا  ونما يكون م: قبل هذا قبل السالم ألنه الغالب يف وقتنا هذا الغالب أ الشيخ

   عند الباب فالسالم عليهم قبل
وفيه أيضا دليل على فضيلة السالم لكون اهللا تعاىل وصفه بأنه حتية من عنده مباركة طيبة ثالثة أوصاف 
وهذا الشك دليل على فضله فيدل على أنه أفضل من قول اإلنسان أهال وسهال وشبهه وعلى أن 

من عند اهللا  اإلنسان إذا اجاب السالم بأهال وسهال مل جيزئ ألن أهال وسهال ال توصف بأا حتية
مباركة طيبة أما السالم عليكم أو عليكم السالم فهو يوصف بأنه حتية من عند اهللا مباركة طيبة وهلذا 
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جتدوا يف هدي األنبياء يف حديث املعراج فإن الرسول عليه الصالة والسالم إذا سلم على النيب الذي 
 يف آدم وإبراهيم وباألخ الصاحل فيمن يواجهه يف السماء رد عليه السالم وقال مرحبا باالبن الصاحل

عداهم مرحبا باألخ الصاحل والنيب الصاحل فريحبون بعد أن يردوا السالم وكونه يقول يف احلديث فرد 
السالم وقال دليل على أن هذا ليس  من رد السالم وهذا أمر معلوم ولكن مع األسف الناس اآلن 

ال مرحبا هذا ال اقالوا لك أهال ومرحبا واال هال و هجروا هذا وصار غالب الناس إذا سلمت عليهم 
  جيزئ وال جيوز االقتصار عليه .

  :.... الطالب
: أي نعم كلما قابلت أحد تسلم عليه ألن حقيقة التليفون مواجهة ولكنها غيبية فتقول السالم  الشيخ

عاملهم وجاهلهم ما عليكم ولكن أيضا هذا مما يؤسف له الناس اآلن كلهم صغريهم وكبريهم ميكن نقول 
أا حتية إجنليزية نعم مشكلة يعين حالة الناس اهللا يهدينا وإياهم ما   يفعلوا هذا يقول ألو وألو أشنع

  يفطنون هلذه األمور
األمساء الواردة ال بأس أن تبقى على ما هي عليه ألن األمساء املعربة يف اللغة حنن نقول ان أما تلفون  

فال بأس أن نقول تلفون وال يلزم إن نقول هاتف مثًال كذلك نقول راديو وال العربية موجودة من قدمي 
يلزم نقول مذياع لكن املشكل الشيء املخالف للشرع يعين نبدل كلمة شرعية واردة يف مثل هذا املقام 

 ال مسألة األمساء اليت ترد هم الذين صنعوها ومسوها ذا االسم ماابكلمة غري شرعية هذا هو املشكل و 
علينا منها نعم وإن كان بعض العلماء يقول ال هم مسوها ذا االسم مراعاة للمعىن ال مراعاة رد 

  الصنعة فهم يقولون مثالً إن راديو أظن مبعىن هاتف عندنا .
  : راديو مبعىن مذياع . الطالب
دل على هذا املعىن يف : إي مبعىن مذياع فما دام إم مراعني املعىن جيب أننا نأيت باللفظ الذي ي الشيخ

  طيب نعم . لف الشرع فاملسائل هذه فيها أهونلغتنا إمنا املسألة بسيطة هذه لكن الكالم عن الذي خيا
  ؟ ...:  الطالب
: للحث على ، إي نعم رمبا يؤخذ منه ورمبا يقال إن مطلق السالم فيه الربكة فهو أوىل ألن  الشيخ

ال ورمحة اهللا وبركاته يكون تقييد للشيء املوسع فالنيب عليه الصالة تقييدنا به أو تقييدنا إياه فيما إذا ق
ن األفضل ورمحة اهللا وبركاته انعم ولكن مع ذلك نقول  ( السالم عليكم ) : والسالم دائماً يسلم ويقول

ارََكًة طَيَبًة َتِحيًة ِمْن ِعْنِد اللِه ُمبَ  (( : قوليصح أن نتصر على األول فإنه قالشك يف هذا إمنا إذا هو ا
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ألن هذا وصف للتحية ال وصف لصيغتها يعين نفس التحية مباركة طيبة وليس وصفاً ]61)[النور:)
  وطيباته  بعدال كان يقول الصيغتها أن تكون فيها لفظ الربكة ولفظ الطيب و 

أن يتصرفوا  باخللق حيث كان يبني هلم اآليات ألجل سبحانه وتعاىلويف هذه اآلية دليل على عناية اهللا 
 هذاومر علينا أن  )اآليَاِت َلَعلُكْم تـَْعِقُلوَن ) َكَذِلَك يـُبَـيُن اللُه َلُكمُ  ((تصرف العاقل فيتبعوا شريعته 

العقل أو هذا البيان بالنسبة لآليات الشرعية ما يعرفها إال املؤمنون الذين آمنوا ا وعقلوها وأما اآليات 
الكافر ، الكفار يؤمنون بأن اهللا خالق السماوات واألرض وأنه بيده ملكوت حىت ا الكونية فقد يؤمن 

  ) نعم .(( إنما المؤمنون ) : السماوات واألرض وأنه منزل الغيث إىل آخره مث قال اهللا تعاىل
  ؟ ...:  الطالب
 : يث قال: ما ورد يف هذا املكان بعينه عن الرسول لكن ورد تعليمها السالم علينا يف الصالة ح الشيخ

وأيضاً كذلك رد املالئكة ما فيه أثر أن املالئكة ترد عليك  ( السالم علينا وعلى عباد اهللا الصالحين )

((  : ما فيها أثر عن النيب عليه الصالة والسالم لكن هم يقولون إذا مل يكن فيها أحد فقد قال اهللا تعاىل
م على من فيها وهم ألم مؤمنون كأنفسنا ) فإننا نأخذ من هذا العموم أن نسلسلموا على أنفسكم )

به وإذا مل يكن فيها أحد نسلم على أنفسنا خاصة السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني هذا الذي ورد 
   يف الشرع يف الصالة نعم .

  ؟ ...:  الطالب
: ميكن هذا لكن ما هو على بعد ، ميكن ثبوت أنت سلمت على نفسك ألنك أنت السبب  الشيخ

مث  ( يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ) :  رده واملتسبب كاملباشر مثل قول الرسول عليه الصالة والسالميف
سنا أننا إذا سلمنا رد علينا لكنه قالوا " هل يلعن الرجل والديه " هذا ميكن أن جنعل وجه كونه على أنف

فسي رد أم مل يرد حىت لو يف احلقيقة قد يتخلف فيما إذا مل يرد فإذا سلمت عليه فقد سلمت على ن
  فرض إنه ما رد علّي فقد امتثلت األمر أي نعم .

  ؟...ضعيف النظر  فهل نقول كذلك مثل...األعمى واألعرج عندهم اعذار:  الطالب
: حممد ، نعم ، إي نعم يعين مثًال لو فرضنا إن اإلنسان كلف بالكتابة ، الكتابة واجبة إذا دعي  الشيخ

ال اهللا تعاىل فليكتب يعين لو دعاك أحد تكتب بينهم وثيقة وأنت قادر فقد أمرك اإلنسان إليها كما ق
على كل حال ألن هذه العاهات إن  ...اهللا أن تكتب إذا كان ضعيف النظر ما يستطيع ما عليه حرج 

  كانت كاملة عذر اإلنسان فيها عذراً كامًال وإن كانت ناقصة فبحسب ، احلكم يدور مع علته .
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  ؟...على سبيل احلصر  ...: الطالب
ال كان تأيت ا: ال ، على سبيل احلصر وهذا هو فائدة ذكر التنصيص على كل واحد هذه فائدته و  الشيخ
ال على بيوتكم أو بيوت أقاربكم لكن هؤالء منصوص عليهم يعين فمثًال ابن اخلالة ما تأكل من ااآلية و 

  هذا فائدة ذكر كل واحد بنفسه . بيته وابن العمة ما تأكل من بيته ألن املنصوص عليهم
  ؟ ...:  الطالب
) (( من بيوتكم ): ال ، أما ما هم بيته ال ، وال يصلح قياس ألنك لو أردت أن تقيس على  الشيخ

ال غري هؤالء ...جعلتها أعلى من العمة جعلتها يف منزلة أوىل أن تؤخذ من العم إذا دخلتها يف البيوت 
  ته إال إذا أذن يعين هو واألجنيب سواء نعم .املنصوص عليهم ال تأكل من بي

   ...:  الطالب
  ال ال :  الشيخ

  ...من عدم العقوقكذلك اجلدة ...)) عامة  أو بيوت امهاتكم : (( الطالب
فهو أوجب كما قال النيب صلى اهللا  برًا كلما دنا األم أشد يعين أوجب بس ان:نعم ، أي نعم  الشيخ

  .مث ادناك فادناكعليه وسلم 
  ....:  الطالب
: أن نعم وهلذا جيب برها وجيب اإلنفاق عليها كل ما يثبت لألم يثبت هلا إال أا األم أحق وأوىل   الشيخ

كذلك أيضًا بالنسبة للجد مثلها إال أن اجلد خيالف األب يف بعض املسائل كمسألة التملك فإن الذين 
ا ىن ألن حقيقة األمر أن املسألة ضعيفة مقالوا " جبواز متلك األب من مال ولده خصوه باألب األد

   يتملك حىت األب اختلفوا يف متلكه من مال ولده . تتوصل إىل أن يكون اجلد ومن عال
ِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َلْم (( ِإنَما اْلُمْؤِمُنوَن الِذيَن آَمُنوا بِاللِه َوَرُسوِلِه وَ  : مث قال اهللا تعاىل

) ) (( ِإنَما اْلُمْؤِمُنوَن الِذيَن آَمُنوا بِاللِه َوَرُسوِلهِ ) أداة حصر (( إنما )) ) َيْذَهُبوا َحتى َيْسَتْأِذنُوهُ 
ذه الصفات واحلصر يفيد إثبات احلكم للمذكور ونفيه عما سواه وعلى هذا فاإلميان ثابت ملن وصفوا 

كما ) واإلميان باهللا ورسوله  ) الِذيَن آَمُنوا بِاللِه َوَرُسوِلهِ (( ومنتٍف عمن ختلف عنهم منها شيء أوًال 
واإلذعان أما جمرد التصديق حىت يتضمن القبول ال يكون إميانًا حىت يتضمن القبول إيش بعد ؟ اشرنا 

اهللا عليه وسلم ولكن ما قبل ما جاء به وال أذعن له فليس بإميان فلو صدق اإلنسان باهللا وبرسوله صلى 
كان مصدقًا بالنيب صلى اهللا عليه   أبو طالب -اقربوا شويه عشان  - ،  أبو طالبفليس مبؤمن وهلذا 
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) ) الِذيَن آَمُنوا بِاللِه َوَرُسوِلهِ (( وسلم ومع ذلك ليس مبؤمن به ألنه مل يقبل ما جاء ومل يذعن له طيب 

) مع من ؟ يقول معه ) َوِإَذا َكانُوا َمَعهُ ((  : وقوله"  انًا صحيحًا يتضمن القبول واإلذعانيعني إيم"

لعروض ) ) َلْم َيْذَهُبوا(( "  كخطبة الجمعة " )) َعَلى َأْمٍر َجاِمعٍ (( أي الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
) يعين على أمر عاٍم للمسلمني من ) ى َأْمٍر َجاِمعٍ ِإَذا َكانُوا َمَعُه َعلَ (( ) ) َحتى َيْسَتْأِذنُوهُ ((  عذر لهم

اجلهاد واملشورة واجلمعة وغريها كل أمر جامع عام للمسلمني ليس أمرًا خاصًا م إذا اجتمعوا ما 
يذهبون حىت يستأذنوه ألن ذهام بدون استئذان يؤدي إىل الفوضى واختالل النظام فلو فرض أنه نودي 

اس للتشاور يف أمر مث قام واحد بعد أن حضر الناس قام وانصرف بدون الصالة جامعة واجتمع الن
استئذان نقول هذا حرام وال جيوز ألن هذا يؤدي إىل تفكك هذا االجتماع وإىل الفوضى وعدم النظام 
فإذا اجتمع املسلمون على أمر جامع يعين عام للمسلمني من خطبة مجعة وغريها فإنه ال جيوز ألحد أن 

عذر وبعد االستئذان ملا يف ذلك من الضعف إضعاف الباقني ألنه إذا شافوا واحد يقوم قام ينصرف إال ل
حنن اآلن أنه إذا قام واحد من اتمع فإنه  هالثاين وقام الثالث وقام الرابع وهكذا والشك أنه كما نشاهد

فيما بعد والعوام  لمة ال يتماسكثيتبعه أناس ويكون هذا مبنزلة احلائط أي اجلدار الذي ادم منه 
الركيه يعين البري ...إال طاح يعين  هيكالر ...طاح طيه  هيكيقولون هلم مثال يقولون " إذا طاح من طي الر 

حصاة إيش الباقي ؟ يتداعى ال تعده إال طاح فاحلاصل أن املؤمنني حقيقة هم الذين إذا   إذا طاح منها
إيش معىن جامع ؟ أي شامل وعام كالتجمع  كانوا مع الرسول صلى اهللا عليه وسلم على أمر جامع

للجهاد والتجمع للمشاورة والتجمع إىل أمر هام يتعلق باملسلمني عمومًا فإم ال يذهبون من مكان 
لعروض االجتماع حىت يستأذنوا النيب صلى اهللا عليه وسلم مث إنه يقول املؤلف قيده بقيد البد منه قال " 

لعذر فالبد من العذر ، والعذر أمر خفي ال يعلم والبد من االستئذان " أيضًا ما يذهبون إال  عذر لهم
  ليتبني جلميع احلاضرين عذرهم وال يكون يف ذلك خلل عليهم .

  ؟هذه خاصة بالرسول صلى اهللا عليه وسلم:  الطالب
وز : ال ، هذه عامة لكل اجتماع ، كل االجتماعات العامة اليت ملصلحة اإلسالم واملسلمني ما جي الشيخ

  ألحد أن ينصرف إال لعذر وبعد االستئذان نعم .
  ؟ ...:  الطالب
(( أمر جامع : ال هذه ما هي من مصاحل املسلمني ، الكالم على اللي فيها مصاحل للمسلمني  الشيخ

.كيف ؟ اللي يدخل ، يدخل وإن كان إنه وا للنزهة ) يعين جيمع املسلمني ملصاحلهم وإما إنه يروح)
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غاية  ن كونه إنه يقول هذا حرام ما نقول حرام ألن هذا ما خيل باإلسالم وال شيء ،.عن طبعه لك...
  كيف ؟ ما فيه شيء .  ...يتمتعونذا اجلمع  ما هنالك إنه خيل

َك ُأْولَِئَك الِذيَن َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى َأْمٍر َجاِمٍع َلْم َيْذَهُبوا َحتى َيْسَتْأِذنُوُه ِإن الِذيَن َيْسَتْأِذنُونَ (( طيب 
((  : ) ال شك أن ترتيب اجلملة على هذا يدل على الشرف ورفعة املكانة لقوله) يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َوَرُسوِلهِ 
) اسم إشارة تدل على تعظيم املشار إليه وهلذا جاءت (( أولئك )) فإن ) ُأْولَِئكَ  ِإن الِذيَن َيْسَتْأِذنُوَنكَ 

) مث جاءت باجلملة االمسية (( بإن )) إشارة إىل علو مرتبتهم مث جاءت مؤكدة أولئك ) ((بصيغة البعيد 

) فحصر اإلميان باهللا ورسوله ؤالء ) ِإن الِذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك ُأْولَِئَك الِذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاللِه َوَرُسوِلهِ (( 
كانوا معه على أمر جامع يستأذنونه قبل أن ينصرفوا الذين يستأذنون رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا  

ُهمْ ((  )) أمرهم  فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَـْعِض َشْأنِِهمْ  (( َواْستَـْغِفْر  (( )) باالنصراف فَْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمنـْ
ُهمْ  نِِهمْ فَِإَذا اْسَتْأَذنُوَك لِبَـْعِض َشأْ  (( )اللَه ِإن اللَه َغُفوٌر رَِحيٌم ) َلُهمُ  ) فاشرتط ) فَْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمنـْ
أن يكون االستئذان لشيء من الشئون يعين ألمر من أمورهم اليت يعذرون ا يف  سبحانه وتعاىلاهللا 

فَْأَذْن ِلَمْن (( التخلف عن اجلمع مث قال للرسول ائذن ملن شئت فجعله أيضًا خمريًا يف اإلذن وعدمه 
وإرادة مطلقة أو ختيري مصلحة ؟ ختيري مصلحة ما هو  ري هل هو ختيري تشهي) وهذا التخي) ِشْئتَ 

الضابط لتخيري املصلحة وختيري التشهي واإلرادة املطلقة ؟ إذا كان التخيري من أجل الرفق باملكلف فهو 
اُم َعَشَرِة َفَكفارَتُُه ِإْطعَ  ((كفارة اليمني كختري تشهي من أجل الرفق به مثل ما يوجد يف بعض الكفارات  

 وكما يف قوله تعاىل]89)[املائدة:) َمَساِكيَن ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوتـُُهْم َأْو َتْحرِيُر َرقـََبةٍ 

 َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمرِيًضا َأْو ِبِه َأًذى ِمْن رَْأِسِه َفِفْديٌَة ِمْن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسكٍ  (( :
فإذا كان الغرض من التخيري مراعاة التسهيل على املكلف فهو من باب التشهي يعين ]196)[البقرة:)

فيما إذا  اللي تشتهيه افعله وإذا كان التخيري من أجل مصلحة عامة أو خاصة فإنه ختيري مصلحة وذلك 
عدم إقراضه هذا من باب فتخيري مثًال ويل اليتيم يف بيع ماله أو حبسه أو إقراضه أو  كان يتعلق بالغري

 فَْأَذْن ِلَمْن ِشْئتَ (( ختيري املصلحة ألنه يتصرف لغريه وكذلك أيضًا ختيري النيب عليه الصالة والسالم هنا 
) هذا ختيري مصلحة إذا كان إذن الرسول صلى اهللا عليه وسلم هلؤالء ال يضر باجلمع وفيه أيضاً )

يتعني اإلذن وإذا كان خيشى إذا أذن هلم أن يكثر  مصلحة بينة هلم أكثر من مصلحة بقائهم فهنا
هلم من ذهام لشأم فهنا يتعني أال  ع أو أن بقاؤهم يف هذا اجلمع أصلحاملستأذنون وينهدم هذا اجلم

يأذن هلم فتخيري النيب عليه الصالة والسالم هنا يرجع إىل املصلحة إذا اقتضت املصلحة يف اإلذن أذن 
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مل يكن ن ) عرب بالبعض إشارة إىل أم إذا استأذنوا لشيء مهم وإلبعض شأنهم )((  : وإال فال وقوله

(( واستغفر لهم اهللا  : لشئون املتعددة فإنه يكون عذراً يف جواز االستئذان واإلذن هلم مث مع ذلك قال
رسول عليه ) وهذا االستغفار هلم لتطييب قلوم إذا انصرفوا عن هذا اجلمع وفام أجره فاستغفر هلم ال)

الصالة والسالم فإن قلوم تطيب باالنصراف وال يبقى يف قلوم حرج وقلق هذه من جهة ومن جهة 
) ألنه قد يكون يف استئذام هذا قد يكون فيه أمر ال يعذرون فيه هم (( استغفر لهم )أخرى ألن 

ماحيًا ملا عسى أن يكون  ظنوه عذرًا فاستأذنوا من أجله وهو ليس بعذر عند اهللا ويكون استغفارك هلم
هذا تقدم الكالم عليه مرارًا وقلنا إن  )ِإن اللَه َغُفوٌر َرِحيٌم )((  : من التقصري والتفريط يف ذلك وقوله

املغفرة يف جانب الذنوب والرمحة يف جانب حصول املطلوب ففي املغفرة النجاة من املكروه ويف الرمحة 
  حصول املطلوب .

َنُكْم َكُدَعاِء بـَْعِضُكْم بـَْعًضا ؤدباً عباده م : مث قال تعاىل   ) نعم .)(( ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرُسوِل بـَيـْ
  ؟ ...:  الطالب
  : أن يقول غفر اهللا لكم انصرفوا غفر اهللا لكم أي نعم ، أو اللهم اغفر هلم . الشيخ

َنُكْم َكُدَعاِء بَـ  : قال بأن تقولوا يا محمد بل قولوا يا " ) )ْعِضُكْم بـَْعًضا (( ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرُسوِل بـَيـْ
(( ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرُسوِل  : إىل آخره وقوله" نبي اهللا يا رسول اهللا في لين وتواضع وخفض صوت 

َنُكْم َكُدَعاِء بـَْعِضُكْم بـَْعًضا  لكم ) دعاء على كالم املؤلف مبعىن  " نداء " دعاء مبعىن نداء ومنه قو )بـَيـْ
وفاعله حمذوف والتقدير ألن دعاء مصدر دعوت فالنًا أي ناديته وعلى هذا فدعاء مضاف إىل مفعوله 

ال جتعلوا دعاءكم الرسول هذا األصل فحذف الفاعل وأضيف املصدر إىل مفعوله أي دعاءكم للرسول 

) يعين كما (( بعضًا )ه ) هذا مضاف إىل فاعله ومفعول)َكُدَعاِء بـَْعِضُكْم بـَْعًضا (( : هذا أصله وقوله
إذا دعا بعضكم بعضًا فإننا عندما يدعو بعضنا بعضًا نقول يا فالن لكن النيب عليه الصالة والسالم له 
من احلق واإلكرام ما ال يليق بنا أن ندعوه بامسه بل نقول يا نيب اهللا يا رسول اهللا وقد التزم الصحابة 

بوصفه بالنبوة أو بالرسالة وما ورد  نيب صلى اهللا عليه وسلمالرضي اهللا عنهم هذا األدب فصاروا ينادون 
على خالف ذلك من أقوال الصحابة أو دعائهم فإما أن يكون قبل النهي وإما أن يكون من جاهل  

  كالذي حيصل من بعض األعراب
طيب هذا ما ذهب إليه املؤلف وبعض املفسرين وقال آخرون : املراد من دعاء الرسول إياكم فيكون  

املصدر مضافًا إىل فاعله أي ال جتعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضًا إن شئتم أجبتم 
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وإن شئتم تركتم بل إن النيب عليه الصالة والسالم إجابته فرض وعليه إذا أمرنا بأمر أو دعانا ألمر فإن 
كون يف اآلية ياً عن معصية إجابته فرض علينا ليست كغريه إن شئنا أجبنا وإن شئنا تركنا وعلى هذا في

َنُكْم َكُدَعاِء بـَْعِضُكْم بـَْعًضا الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأمراً بطاعته  ) )(( ال َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرُسوِل بـَيـْ

َخاِلُفوَن َعْن َأْمرِِه َأْن الِذيَن يُ  َقْد يـَْعَلُم اللُه الِذيَن يـََتَسلُلوَن ِمْنُكْم ِلَواًذا فـَْلَيْحَذرِ ((  : ويؤيد هذا قوله
َنٌة َأْو ُيِصيبَـُهْم َعَذاٌب َألِيٌم ) فإن سياق اآلية يؤيد هذا القول ، لو قيل بأن اآلية شاملة  )ُتِصيبَـُهْم ِفتـْ

ال ال ؟ جيوز أن جنعلها شاملة للمعنيني ألننا أثبتنا قاعدة يف هذا وهو أن اآلية إذا  اللمعنيني ؟ جيوز و 
عنيني بدون تناقض فإا حتمل عليهما مجيعًا أما إذا كانت حتتمل معنيني لكن معىن كل كانت حتتمل امل

واحد خيالف اآلخر فإنه حينئذ جيب طلب الرتجيح الذي يرجح أحد املعنيني فيؤخذ به وأما إذا كانت 
باب األدب  صاحلة هلما وال منافاة بينهما فإن الواجب محلها على املعنيني مجيعاً فعليه نقول إن هذا من

اطبته دعانا إياه  خماطبته ما جنعل خم واألدب يف إجابته ففييف خماطبة الرسول عليه الصالة والسالم 
وطلبه ألمر من األمور كطلب غريه ومن مث قال أهل العلم لو  كدعاء غريه ويف إجابته ال جنعل دعاءه

ال ال ؟ جتب عليه اإلجابة ، ولو ادعاه النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو يصلي هل جتب عليه اإلجابة و 
دعاه والده وهو يصلي فإن كان يف فريضة مل جيبه وإن كان يف نافلة أجابه إال أن يعلم رضا والده بذلك 
حبيث يشعره أنه يصلي فال يهمه إذا كان يصلي أال جييب فهذا ال جييبه وأما إن كان والده من الناس 

  ه يف النفل ويقطع صالته نعم جييبالذين ال يعذرون وكذلك والدته فإنه 
  .؟...:  الطالب
  .لكن ال على وجه خيل ا ....يف الفريضة إذا علم إنه ...:  الشيخ

يخرجون من المسجد في الخطبة من أي " ) ) َقْد يـَْعَلُم اللُه الِذيَن يـََتَسلُلوَن ِمْنُكْم ِلَواًذا((  : قال
) ) َقْد يـَْعَلُم اللُه الِذيَن يـََتَسلُلونَ ((  : قوله"  ) للتحقيقغير استئذان خفية مستترين بشيء و(( قد )

) أي الئذين بشيء فهو مصدر يف (( لواذا ) : التسلل معناه اخلروج خبفية هذا معىن التسلل وقوله
ويروح من وراه وينسل  قفموضع احلال يعين يتسلل ويلوذ بشيء كالسارية أو كالشخص اآلخر يكون وا

" هذا بناء على أن املراد باألمر اجلامع خطبة اجلمعة وإذا قلنا  في الجمعةه ذلك وقول املؤلف " وما أشب
سواء يف اجلمعة أو يف غريها فاهللا  اجلمع أن املراد به ما هو أعم مثل يتسللون إيش عن ؟ عن موضع

مون وعما جيب عليهم تعاىل عامل ؤالء الذين يتسللون الئذين بشيء ألم خرجوا عما كان عليه املسل
وإمنا نص على ذلك ألن "  قد للتحقيق) قال املؤلف " ) َقْد يـَْعَلُم اللهُ ((  : أن يكونوا عليه وقوله



 - 11  -

املعروف يف علم النحو أن قد إن دخلت على ماٍض فهي للتحقيق وإن دخلت على مضارع فهي 
شبه ذلك هذه للتقليل لكنها أحياناً للتقليل قد جيود البخيل وقد يفهم البليد وقد يسبق العاجز وما أ

(( َقْد  تعاىل: قوله ) ومثل) َقْد يـَْعَلُم اللُه الِذيَن يـََتَسلُلوَن ِمْنُكْم ِلَواًذا(( تأيت للتحقيق مثل هذه اآلية 
املضارع هنا ألجل أن يتبني وإمنا أيت ب]18)[األحزاب:) ْخَوانِِهمْ يـَْعَلُم اللُه اْلُمَعوِقيَن ِمْنُكْم َواْلَقائِِليَن ِإلِ 

أن هذا العلم ليس ملا مضى فقط بل وملا يستقبل فعلم اهللا هلؤالء املتسللني ليس علما مبن سبق تسلله بل 
  ...مبن سبق تسلله ومبن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


